הלשונות השמיות מהוות יחד משפחת לשונות המדוברות כיום במזרח התיכון ,באתיופיה ובצפון אפריקה .משפחת
הלשונות השמיות מהווה חלק ממרחב הלשונות החמיות-שמיות ( Hamito-Semiticאו שמיות-חמיות – Semito-
 ,)Hamiticהנקראות גם לשונות אפרו-אסיאתיות ( Afroasiaticאו לעיתים  .)Afrasiaticבעוד השם לשונות
אפרו-אסיאתיות נגזר מן התפוצה הגיאוגראפית של הלשונות הללו ,המדוברות מחלקה הצפוני של יבשת אפריקה
ומן החלק הדרום-מערבי של אסיה ,המונח לשונות חמיות-שמיות הוא הרחבה של המונח לשונות שמיות ,ושניהם
נגזרים מרשימות היוחסין של בני נוח כפי שמופיעה בתנ"ך:
א וְ ֵא ֻ ֶּלה ֻת ֹו ְלדֹת ְֻבנֵ י נ ַֹח ֵשם ָחם וָ י ֶָּפת וַ ִֻּי ָ ֻו ְלד ֻו לָ ֶּהם ֻ ָבנִּ ים ַא ַחר ַה ֻ ַמ ֻב ֻול :ב ְֻב ֵני
ג
יפת
י ֶֶּּפת ֻג ֶֹּמר ֻו ָמ ֹגוג ֻו ָמ ַדי וְ יָוָ ן ְו ֺת ָבל ֻו ֶּמ ֶּש ְך וְ ִּת ָירס:
ֻו ְבנֵי ֻג ֶֹּמר ַא ְש ְ ֻכנַ ז וְ ִּר ַ
ה
ישה וְ ַת ְר ִּשיש ִּ ֻכ ִֻּתים וְ ד ָֹדנִּ יםֵ :מ ֵא ֻ ֶּלה נִּ ְפ ְרד ֻו ִּא ֻיֵי ַה ֻג ֹויִּ ם
וְ תֹגַ ְר ָמה :ד ֻו ְבנֵי יָוָ ן אֱ ִּל ָ
ֵהם :ו ֻו ְבנֵי ָחם ֻכ ֻוש ֻו ִּמ ְצ ַריִּ ם ֻופ ֻוט
ְֻב ַא ְרצ ָֹתם ִּאיש ִּל ְלש ֹֹנו ְל ִּמ ְש ֻ ְפח ָֹתם ְֻב ֹגוי ֶּ
ֻו ְכנָ ַען :ז ֻו ְבנֵי כ ֻוש ְס ָבא וַ חֲ וִּ ילָ ה וְ ַס ְב ֻ ָתה ְו ַר ְע ָמה ְו ַס ְב ְֻת ָכא ֻו ְבנֵי ַר ְע ָמה ְש ָבא
ֻו ְד ָדן :ח וְ כ ֻוש יָלַ ד ֶּאת נִּ ְמרֹד ה ֻוא ֵה ֵחל ִּל ְה ֹיות ִּ ֻג ֻבֹר ֻ ָב ָא ֶּרץ :ט ה ֻוא ָהיָה גִּ ֻבֹר
אשית
ַציִּ ד ִּל ְפנֵי יְ הוָ ה ַעל ֻ ֵכן י ֵָא ַמר ְ ֻכנִּ ְמרֹד ִּ ֻג ֻב ֹור ַציִּ ד ִּל ְפנֵי יְ הוָ ה :י וַ ְֻת ִּהי ֵר ִּ
ַמ ְמלַ ְכ ֻת ֹו ֻ ָב ֶּבל וְ ֶּא ֶּר ְך וְ ַא ַֻכד וְ ַכ ְלנֵה ְֻב ֶּא ֶּרץ ִּשנְ ָער :יא ִּמן ָה ָא ֶּרץ ַה ִּהוא ָי ָצא
חבֹת ִּעיר ְו ֶּאת ָֻכלַ ח :יב וְ ֶּאת ֶּר ֶּסן ֻ ֵבין נִּ ינְ וֵ ה ֻו ֵבין
ַא ֻש ֻור וַ ִֻּי ֶּבן ֶּאת נִּ ינְ וֵ ה וְ ֶּאת ְר ֹ
ָֻכלַ ח ִּהוא ָה ִּעיר ַה ְ ֻגדֹלָ ה :יג ֻו ִּמ ְצ ַריִּ ם יָלַ ד ֶּאת ל ֻו ִּדים וְ ֶּאת עֲ נָ ִּמים ְו ֶּאת ְל ָה ִּבים
וְ ֶּאת נַ ְפ ֻ ֺת ִּחים :יד ְו ֶּאת ֻ ַפ ְת ֺר ִּסים וְ ֶּאת ַֻכ ְסלֺ ִּחים אֲ ֶּשר ָי ְצא ֻו ִּמ ֻ ָשם ֻ ְפ ִּל ְש ִֻּתים ְו ֶּאת
ַֻכ ְפ ֻת ִֹּרים:
ֹרו וְ ֶּאת ֵחת :טז וְ ֶּאת ַהיְ ב ֻו ִּסי וְ ֶּאת ָהאֱ מ ִֹּרי וְ ֵאת
טו ֻו ְכנַ ַען יָלַ ד ֶּאת ִּצידֹן ְֻבכ ֹ
ַה ִּ ֻג ְר ָֻג ִּשי :יז ְו ֶּאת ַה ִּח ִּ ֻוי וְ ֶּאת ַה ַע ְר ִּקי ְו ֶּאת ַה ִֻּסינִּ י :יח ְו ֶּאת ָה ַא ְרוָ ִּדי וְ ֶּאת ַה ְֻצ ָמ ִּרי ְו ֶּאת
חות ַה ְ ֻכנַ עֲ נִּ י :יט וַ יְ ִּהי ְ ֻגב ֻול ַה ְ ֻכנַ עֲ נִּ י ִּמ ִֻּצידֹן ֻבֹאֲ ָכה
ַהחֲ ָמ ִּתי ְו ַא ַחר נָ פֹצ ֻו ִּמ ְש ֻ ְפ ֹ
כ
גְ ָר ָרה ַעד ַע ָ ֻזה ֻבֹאֲ ָכה ְסד ָֹמה וַ עֲ מ ָֹרה וְ ַא ְד ָמה ֻו ְצבֹיִּ ם ַעד לָ ַשעֵ :א ֻ ֶּלה ְבנֵי ָחם
ֵהם:
ְל ִּמ ְש ֻ ְפח ָֹתם ִּל ְלשֹנ ָֹתם ְֻב ַא ְרצ ָֹתם ְֻב ֹגוי ֶּ
דול :כב ְֻבנֵי ֵשם ֵעילָ ם
כא ֻו ְל ֵשם י ֻ ַֺלד ַֻגם ה ֻוא אֲ ִּבי ָֻכל ְֻבנֵי ֵע ֶּבר אֲ ִּחי י ֶֶּּפת ַה ָֻג ֹ
וְ ַא ֻש ֻור ְו ַא ְר ֻ ַפ ְכ ַשד וְ ל ֻוד וַ אֲ ָרם :כג ֻו ְבנֵי אֲ ָרם ע ֻוץ וְ ח ֻול וְ ג ֶֶּּתר וָ ַמש :כד וְ ַא ְר ֻ ַפ ְכ ַשד
יָלַ ד ֶּאת ָשלַ ח וְ ֶּשלַ ח יָלַ ד ֶּאת ֵע ֶּבר :כה ֻו ְל ֵע ֶּבר י ֻ ַֺלד ְשנֵי ָבנִּ ים ֵשם ָה ֶּא ָחד ֻ ֶּפלֶּ ג
מו ָדד וְ ֶּאת ָשלֶּ ף
ִּ ֻכי ְבי ָָמיו נִּ ְפ ְלגָ ה ָה ָא ֶּרץ וְ ֵשם ָא ִּחיו י ְָק ָטן :כו וְ י ְָק ָטן יָלַ ד ֶּאת ַא ְל ֹ
עו ָבל
דו ָרם וְ ֶּאת א ֻוזָ ל וְ ֶּאת ִּ ֻד ְקלָ ה :כח וְ ֶּאת ֹ
וְ ֶּאת חֲ ַצ ְר ָמוֶּ ת וְ ֶּאת ָי ַרח :כז וְ ֶּאת הֲ ֹ
או ִּפר וְ ֶּאת חֲ וִּ ילָ ה ְו ֶּאת ֹיו ָבב ָֻכל ֵא ֻ ֶּלה ְֻב ֵני
ימ ֵאל ְו ֶּאת ְש ָבא :כט וְ ֶּאת ֹ
וְ ֶּאת אֲ ִּב ָ
לא
ֵא ֻ ֶּלה ְבנֵי ֵשם
מו ָש ָבם ִּמ ֻ ֵמ ָשא ֻבֹאֲ ָכה ְס ָפ ָרה ַהר ַה ֶּ ֻק ֶּדם:
י ְָק ָטן :ל וַ יְ ִּהי ֹ
תו ְלד ָֹתם
ֵהם :לב ֵא ֻ ֶּלה ִּמ ְש ֻ ְפחֹת ְֻבנֵי נ ַֹח ְל ֹ
ְל ִּמ ְש ֻ ְפח ָֹתם ִּל ְלשֹנ ָֹתם ְֻב ַא ְרצ ָֹתם ְל ֹגוי ֶּ
ֵהם ֻו ֵמ ֵא ֻ ֶּלה נִּ ְפ ְרד ֻו ַהג ֹֻויִּ ם ֻ ָב ָא ֶּרץ ַא ַחר ַה ֻ ַמ ֻב ֻול:
ְֻב ֹגוי ֶּ

)בראשית י(

משפחות העמים על פי מסורת ספר בראשית ()Rainey & Notley, The Sacred Bridge, 2006, 27
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בפסוקים כא-לא מפרט המקרא את ְבנֵי ֵשם ְל ִּמ ְש ֻ ְפח ָֹתם ִּל ְלשֹנ ָֹתם ,אולם על פי המחקר המודרני רק חלק מן
השמות הנזכרים ישויכו למשפחת העמים דוברי לשונות שמיות (למשל :אשור וארם) ,ועמים שדיברו לשונות
שמיות ,כגון הכנענים ,נזכרים דווקא בין בני חם; ובין בני כנען מצוי אף חת ,אשר שם שפתו ,חיתית ,תשוייך היום
למשפחת הלשונות ההודו-אירופית.
ייחוס הלשונות לעמים שיצאו משם וחם בני נוח הוצע לראשונה על ידי הפילוסוף גוטפריד וילהלם לייבניץ
( )Gottfried Wilhelm Leibnizבחיבורו על מוצא העמים מ 1.7771-הצירוף "לשונות שמיות" הופיע לראשונה
לקראת סוף המאה ה 78-בכתבי ההיסטוריון הגרמני אוגוסט לודוויג פון שלצר ( August Ludwig von
3
 2)Schlözerובנפרד בכתבי המזרחן וחוקר המקרא יוהן גוטפריד אייכהורן (.)Johann Gottfried Eichhorn

דף הפתיחה ועמוד מס'  4מחיבורו של לייבניץ על מוצא העמים ,אשר בו הוא כותב" :את השפות שנגזרו מן השפה העתיקה
היחידה שהייתה נפוצה במרחב ,אפשר לחלק לשתי קבוצות :אחת שאפשר לקוראה קבוצת-יפת ,והשנייה היא הקבוצה
הארמית .הראשונה התפשטה בצפון (כולל כל אירופה) ,השנייה בדרום .לפיכך ,אם נייחס את השפות הצפוניות ליפת ,ודאי
נוכל לייחס את השפות הדרומית לצאצאי אחָיו ,שם וחם".

הלשונות החמיות-שמיות
מרחב הלשונות החמיות-שמיות כולל כמה משפחות של לשונות ,לבד ממשפחת הלשונות השמיות:
משפחת הלשונות הברבריות ( ,)Berberהמדוברות בחלקה הצפוני של אפריקה ,ממצרים מערבה ,ובעיקר
באלג'יריה ובמרוקו ,בניז'ר ובמאלי.

1

Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1710. G[odefridi] G[uilielmi] L[eibnitii]. Brevis designatio meditationum
de Originibus Gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum. Miscellanea Berolinensia ad
Incrementum, ex scriptis Societati Regiæ Scientiarum exhibitis edita. Berlin, [I] 1–16.
2

Von Schlözer, August Ludwig. 1781. Von den Chaldäern. In: J. G. Eichhorn (ed.). Repertorium für
biblische und morgenländische Litteratur 8. 113-176, especially p. 161.
 3לעבודות המלומדים האלה ולדיון בשאלת המונח "לשונות שמיות" ראו Martin F. J. Baasten, A Note on the
History of "Semitic". In: M. F. J. Baasten and W. Th. van Peursen (eds.). Hamlet on a Hill: Semitic and
Greek Studies Presented to Professor T. Muraoka on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday.
.(Orientalia Lovaniensia Analecta, 118.) Leuven: Peeters, 2003. 395-407
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משפחת הלשונות הצ'אדיות ( ,)Chadicהמדוברות במרכז ומערב אפריקה ,בעיקר בצ'אד ובמדינות הסמוכות לה.
הידועה ביותר בין הלשונות הצ'אדיות היא האוסה ( ,)Hausaהמשמשת במערב אפריקה כלינגוה פראנקה ,לשון
תקשורת בין קבוצות דוברים שאינן חולקות שפת אם אחת.
משפחת הלשונות הכושיתיות ( ,)Cushiticהמדוברות במזרח אפריקה ,בעיקר באתיופיה ,בסומליה ובסביבתן.
משפחת הלשונות האומוטיות ( ,)Omoticהמדוברות אף הן באתיופיה.
מן העולם העתיק מיוחסת למשפחת העל החמית-שמית השפה המצרית העתיקה וצאצאיתה המאוחרת הידועה בשם
קופטית (.)Coptic

הלשונות החמיות-שמיות :תפוצה גיאוגראפית (על בסיס מפה מאתר )Wikipedia

הלשונות השמיות :תפוצה גיאוגראפית ()Bennett 1998
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הלשונות השמיות
את הלשונות השמיות נוהגים לסווג לתת-משפחות :השמית המזרחית ,הכוללת את הלשונות השמיות העתיקות של
מסופוטמיה ,והשמית המערבית ,הכוללת את שאר הלשונות .בשמית המערבית מבחינים עוד שתי תת-משפחות
עיקריות :משפחת הלשונות השמיות המרכזיות ומשפחת הלשונות השמיות הדרומיות .הסקירה דלקמן תקדיש יתר
תשומת לב ללשונות הקרובות לעברית ולתרבות הישראלית.

מודל בסיסי של "אילן היוחסין" למשפחת הלשונות השמיות

השמית המזרחית:
ַאכַּדית עתיקה :אכדית עתיקה הוא שם כולל לדיאלקטים שדוברו ונכתבו במסופוטמיה באלף השלישי לפנה"ס ועד
המאה ה 01-לפנה"ס .שמות באכדית עתיקה הן התיעוד הקדום ביותר ללשון שמית .שמות אלה מתועדים בטקסטים
הכתובים שומרית החל מן המאה ה 06-לפנה"ס .התיעוד הקדום ביותר של טקסטים באכדית העתיקה מתוארך
למאה ה 04-לפנה"ס.
בבלית :בבלית היא שפתה של דרום מסופוטמיה ,ומתועדת בכתב החל מראשית האלף השני לפנה"ס ועד המאה
הראשונה לספירת הנוצרים .בהיסטוריה של הבבלית נוהגים להבחין ארבע תקופות )7( :בבלית עתיקה ,המתועדת
במחצית הראשונה של האלף השני לפנה"ס (בערך משנת  7911ועד  7511לפנה"ס) ,והיא הלשון שבה כתובות,
בין היתר ,התעודות מימי חַּמּורַבִּי (או עמורבי ,עמורּפי) מלך בבל ,כולל חוקי חמורבי הידועים )0( .בבלית בינונית
( 7111-7511לפנה"ס) )3( .בבלית חדשה ( 611-7111לפנה"ס) )4( .בבלית מאוחרת ,אשר המשיכה לשמש עד
המאה הראשונה לספירה כשפה למודה לאחר שהוחלפה בידי הארמית.
אשורית :אשורית היא שפת ממלכת אשור ,ומתועדת החל מן המחצית הראשונה של האלף השני לפנה"ס ועד
חורבן הממלכה האשורית לקראת סוף המאה השביעית לפנה"ס .גם באשורית מבחינים על פי תקופות ,תקופות
המקבילות פחות או יותר לתקופותיה של הבבלית :האשורית העתיקה ,האשורית הבינונית והאשורית החדשה.
בבלית סטנדרטית :ענף של הבבלית המבוסס על הבבלית העתיקה ,אשר נתפסה כסטנדרד ספרותי בידי הבבלים
והאשורים כאחד במרוצת הדורות לשמש כשפת כתיבה לשירה ,מיתולוגיה וספרות אפית (במיוחד ידועות מן
הספרות המסופוטמית עלילות גילגמש) ,תפילות ,כתובות מלכותיות ,וטקסטים ספרותיים אחרים.
הן הבבלים והן האשורים קראו ללשונם בשם אכדית ( ,)akkadītuוהוא השם הכללי שנוהגים לכנות בו את
משפחת הלשונות האכדיות .עם זאת ,המאפיינים הלשוניים המייצגים את ה"אכדית" בספרות הבלשנית לקוחים
בעצם מן הבבלית העתיקה ,אשר – כפי שצויין לעיל – שימשה בתקופה העתיקה כלשון האכדית הקלאסית ואף
נהוגה בייצוג האכדית במחקר האשורולוגי המודרני .בספר זה בחרתי שלא להיצמד למינוח המקובל אלא להפריד
את הלשונות .ייצ וג השמית המזרחית ייעשה על ידי הבבלית העתיקה בדרך כלל ,ויצויין בשם הכללי 'בבלית'.
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המונח 'אכדית' ישמש אך ורק לייצוג המשפחה כולה או לייצוג מאפיינים לשוניים המאחדים את כל הלשונות
האכדיות .ייצוגים ללשונות אכדיות אחרות או לתקופות שונות בתולדות הבבלית יצויינו כך במפורש (למשל:
אשורית חדשה ,בבלית בינונית).
ֶבלָאית :מן המאה ה 04-לפנה" ס מתועדת לשון שמית הקרובה ללשונות האכדיות בטקסטים שנמצאו בעיר אבלה
א ְּ
( ,)Eblaהיא תל ַמרְדִּי ְך ( ַמרְדִּיח') שבצפון-מערב סוריה.
הלשונות השמיות של מסופוטמיה בתקופה העתיקה נכתבו כולן בכתב היתדות אשר אומץ לכתיבת הלשונות האלה
מן השומרית ,שפה לא שמית של מסופוטמיה .הלשונות השמיות של מסופוטמיה תפסו את מקום השומרית כשפת
הכתיבה בחיי היומיום החל מן המחצית השנייה של האלף השלישי לפני הספירה ובאופן מוחלט בראשית האלף
השני לפני הספירה .לצד הכתב המצרי ,ששימש לכתיבת הלשון המצרית בלבד ,כתב היתדות היה הכתב היחיד
ששימש במרחב השמי עד להמצאת הכתיבה העיצורית-אלפביתית לקראת אמצע האלף השני לפני הספירה .מסורת
הכתיבה בכתב היתדות שלטה שלטון בלי מצָרים במזרח התיכון הקדום החל מן האלף השלישי לפנה"ס .במרוצת
האלף השני לפנה"ס שימשה הבבלית ,לעיתים בעירוב האשורית ,כלינגוה פרנקה ,לשון התקשורת הבינלאומית.
ענף זה של המשפחה האכדית מכונה בשם אכדית פריפרית.

לוח בכתב היתדות

סופרים מסופוטמיים – הראשון כותב על לוח טין והשני על קלף

השמית המערבית:
השמית הדרומית:
לשונות דרום ערב החדשות :קבוצת לשונות המדוברות בדרום חצי האי ערב ,במזרח תימן ובמערב עומאןֶ :מהְרִּי,
הֹובְיֹות ,ג'יבַאלִּיַ ,ב ְטחַרִּיַ ,חרְסּוסי ,וכן סֹוקֹוטְרִּי ,המדוברת באי סוקוטרה שמדרום לחצי האי ערב מול קרן אפריקה.
הלשונות הללו אינן נכתבות ומתועדות אך ורק מן הדיבור .המונח הלועזי ללשונות אלה – באנגלית Modern
 ,South Arabianויותר מכך תרגומו לעברית ,דהיינו דרום ערבית חדשה – עשוי להטעות :אין אלה דיאלקטים של
ערבית דרומית אלא דיאלקטים – או לשונות – שונים מן הערבית .הלשונות הללו מתועדות החל מן המאה התשע
עשרה ,ברשימות מילים ובתעתיקי טקסטים שתיעדו משלחות אירופאיות.
הלשונות האתיופיות :הלשונות האתיופיות מחולקות לשתי קבוצות עיקריות :הלשונות הצפוניות והלשונות
הדרומיות .בלשונות הצפוניות תִּיגְרֵי ותִּיגְרִּינְיָה ,המדוברות בעיקר בצפון אתיופיה ובאריתראה ,וכן הלשון
האתיופית העתיקהְ ,ג ְעז ( 4.)Gəʕəzגעז מתועדת בכתובות מממלכת ַאכְסּום ( )Aksumשבצפון אתיופיה החל מן
המאה השישית לפנה"ס ,בכתבים כנסייתיים בתקופה מאוחרת יותר ,ולאחר שפסקה מהיות לשון מדוברת בראשית
האלף השני לספירה ,נוספו גם כתבים חילוניים .געז משמשת עד היום כלשון תפילה ,הן בפי הנוצרים והן בפי
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קראו :גֶעֶז או גִּעִּז.
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היהודים .בלשונות הדרומיות אמהרית ,שהיא הלשון העיקרית של אתיופיהַ ,ארְגֹובָהַ ,הרַרִּי ,ניבי גּו ֵרגֶה המזרחיים,
ִּכ ְס ַתנֶה ,גַפַת (שנכחדה באמצע המאה העשרים) וניבי גּו ֵרגֶה המערביים .בארץ מדוברות בעיקר אמהרית (על ידי כ-
 91%מבני העלייה האתיופית) ותיגריניה (על ידי כ 71%-מבני העדה ,אשר אף הם דוברים אמהרית כשפה שנייה).
הכתב האתיופי מבוסס על הכתב השמי הדרומי אשר בו נכתבו הכתובות הקדומות של דרום ערב ,וכן חלק מן
הכתובות הקדומות בלשון געז מאכסום .כתב זה הותאם לכתיבת הלשונות האתיופיות ,ובמיוחד נוספו לו תנועות על
ידי תוספת או שינוי קל בצורת הסימן העיצורי ,כך שכל סימן מהווה הברה.

הלשונות האתיופיות :תפוצה גיאוגראפית

דף מספר עזרא בגעז (אוסף )Schøyen
שלמה יזרעאל ,מבוא לבלשנות שמית (תשע"א) :הלשונות השמיות והחמיות-שמיות

עמוד 6

הכתב האתיופי ( מתוך )Wikipedia

השמית המרכזית:
לשונות דרום ערב הקדומות :שם כולל לממצא הלשוני של כתובות מדרום חצי האי ערב ,המתוארכות החל
מראשית האלף הראשון לפנה"ס ועד למאה השישית לספירה .כתובות אחדות – מן הקדומות ביותר – נמצאו במזרח
אתיופיה .המונח הלועזי ללשונות אלה – באנגלית  Ancient South Arabianאו ,Epigraphic South Arabian
ויותר מכך תרגומו לעברית ,דהיינו :דרום ערבית אפיגרפית ,עשוי להטעות ,כמוהו כמונח Modern South
 Arabianאו 'דרום-ערבית חדשה' (ר' לעיל) :אין אלה כתובות בערבית קדומה אלא בלשונות – או דיאלקטים –
שונים מן הערבית ,גם מן הערבית הקדומה .ארבע לשונות הןְ :שבָאִּית ,מַעִּינִּיתַ ,ק ַתבַאנִּית ו ֲח ַצ'ר ַמוְתִּית (חדרמותית).
יש הנוהגים לכנות את הענף הזה של הלשונות השמיות בשם הכולל ַציְהִּידִּית .כתובות אלה ,מרביתן על אבן,
כתּובות בכתב הידוע בשם הכתב השמי הדרומי (או הכתב הדרום-ערבי) ,כתב עיצורי בדרך כלל ,אשר ממנו
התפתח הכתב האתיופי.

כתובת שבאית (המאה השביעית לפה"ס) ()http://www.thefullwiki.org/Almaqah

לשונות צפון ערב הקדומות :שם כולל לממצא הלשוני של כתובות מחצי האי ערב ומן האזורים הסמוכים לו מצפון
עד המדבר הסורי ,המתוארכות החל מן המחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס ועד למאה הרביעית לספירה.
מבחינים חמש קבוצות עיקריות :כתובות ַצפַאיות ,כתובות חי ְסמַאיות ,כתובות ַחסַאיות ,ולצידן הקבוצה ההטרוגנית
של הכתובות של נאות המדבר וקבוצות הכתובות ה ַת'מּודיות ,שם כולל לכתובות שאינן משתייכות לקבוצות
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המוגדרות .כתובות אלה הן ברובן המכריע כתובות חרוטות לא רשמיות (גרפיטי) בכתבים הדומים לכתב השמי
הדרומי ,ואינן מכילות הרבה מידע לשוני משמעותי אלא בעיקר שמות פרטיים.

כתובת צפאית

ערבית :תיאורים של הערבית מן התקופה הטרום איסלאמית נרשמו בידי המדקדקים הערביים של ימי הביניים החל
מן המאה השמינית לספירה ,אשר – לצד לשון השירה ולשון הקוראן – תיארו גם יסודות דיאלקטאליים של
הערבית המדוברת .מן התקופה הטרום איסלאמית מתועדות גם כמה כתובות ערבית קצרות ,החל מראשית האלף
הראשון לספירה .הערבית הקלאסית ,זו של הקוראן ושל השירה ,היא הערבית המֹופתית ,פ ְצחָה (فصحی
"צחה") ,אשר על בסיסיה קמה הערבית הסטנדרטית המשמשת כלשון התקשורת הבין ערבית .התפשטותו המהירה
של האיסלאם באה בד בבד עם התפשטות התרבות והשפה הערבית והביאה להתפתחותם של דיאלקטים שונים
במרחב המזרח התיכון וצפון אפריקה כדי חוסר היכולת של דובריהם להבין זה את זה .הערבית הסטנדרטית (אשר
שמה העממי בעברית הוא 'ערבית ספרותית') שונה שינוי משמעותי הן באוצר המילים והן במבניה מן הדיאלקטים
הערביים ,שפת אימם של הדוברים בכל הארצות דוברות הערבית ,ומשום כך נלמדת בבתי הספר .בחברות דוברות
הערבית מבחינים במצב של דיגלוסיה ,אשר בו שתי הלשונות ,לשון האם והלשון הנלמדת ,משמשות לצרכים
חברתיים ותרבותיים שונים זה מזה .הדיאלקט הערבי שאליו נולדים הילדים משמש בדיבור בחיי היומיום ,והערבית
הסטנדרטית משמשת כלשון הכתיבה ,כלשון כלי התקשורת וכלשון הקשר בין דוברים שאין ביניהם הבנה הדדית.
למן ימי הביניים ועד למאה העשרים מתועדת הערבית ששימשה את היהודים בארצות דוברות הערבית הן בדיבור
והן בכתיבה .ספרות פרשנית ,הגות והלכה שחוברו בידי גדולי חכמי ספרד וארצות האיסלאם נכתבו בערבית
יהודית .הערבית היהודית נכתבה באותיות עבריות.
הערבית משמשת גם כלשון שנייה בחברות רבות ,בעיקר באפריקה ,וכן יש צורות שונות של הערבית כלשון
פידג'ין ,דהיינו לשון בעלת מבנה פשוט המשמשת למסחר או לתקשורת מוגבלת אחרת בקרב דוברים של לשונות
אחרות מערבית שאין ביניהם לשון משותפת .מצורות אלה התפתחו גם לשונות קריאוליות ,כאשר לדוברי הערבית
הפידג'ין נולדו ילדים שלשון ערבית זו הפכה לשפת אימם .לשון כזו היא למשל הערבית של ג'ּובָה ( Juba
 )Arabicבדרום סודן.
ַּל ֶטזִית ,השפה המדוברת באיי מלטה שבים התיכון ,אף היא שפה ממשפחת הלשונות הערביות .קהילת דוברי
מ ְּ
המלטזית היא קהילת הדוברים היחידה בלשון ערבית כלשהי אשר אינה רואה בערבית הסטנדרטית את שפת
העילית שלה ,ואף אימצה לעצמה את הכתב האירופי-לטיני .המלטזית ,שפתה הרשמית של מלטה (לצד אנגלית)
היא השפה השמית היחידה המשמשת כשפה רשמית של האיחוד האירופי.
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הדיאלקטים הערביים בני זמננו :תפוצה גיאוגראפית ()Hetzron 1997: 264

הכתב הערבי התפתח מן הכתב הארמי הנבטי .הכתובות הערביות הראשונות הידועות לנו אכן נכתבו ברובן בכתב
נבטי .פיתוח הכתב הערבי איפשר את תיעוד השירה הטרום-איסלאמית וכן את כתיבת הטקסטים האחרים של
הערבית הקלאסית ,ובראש ובראשונה הקוראן .בכתב הערבי אותיות רבות דומות זו לזו ,ומשום כך נזדקקו
לסימנים דיאקריטיים ,נקודות מעל או מתחת האות ,כדי להבדילן זו מזו ,למשל :ﺒ ב – ﻴ י – ﻨ נ – ﺘ ת – ﺜ ת'
( .)thבכתב הערבי הרהוט אותיות רבות מתחברות זו לזו ,ולכן יש בו צורות שונות לאותה האות (אלוגראפים) ,על
פי דרך התחברות האותיות זו לזו (ר' טבלה).

כתובת בכתב נבטי מעין עבדת שבנגב (בערך מראשית המאה השנייה לספירה) .שורות  7-3והשורה האחרונה כתובות
בארמית ,שורות  4-5כתובות בערבית.
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האלפבית הערבי (פלסנר ,דקדוק הלשון הערבית ,ספר ראשון ,מהדורה  ,0ה'תש"ב)9 :

הלשונות השמיות הצפון-מערביות:
"אמורית"" :אמורית" הוא שם כולל ליסודות שמיים מערביים המצויים פה ושם בלוחות הכתובים בכתב יתדות
ובלשונות האכדיות ומתועדים בטקסטים מן האלף השלישי ומן האלף השני לפנה"ס ,למשל מן העיר מארי שעל גדת
הפרת ( amurruבאכדית = מערב) .עיקר התיעוד נובע מחקר שמות פרטיים המצויים בטקסטים הללו .כמובן שאין
במאפיינים אלה ליצור תמונה של מערכת לשונית מסודרת .השם הכוללני "אמורית" הוא אם כן מונח מטעה אם
מתייחסים אליו כאל מונח המסמן שפה כלשהי.
לבד מן השמות הפרטיים יש תיעוד מצומצם של מילים שמיות מערביות בטקסטים אכדיים מן הפריפריה
המסופוטמית ("אכדית פריפרית") ,למשל מאללח' או מ ֶאמַר ,בעיקר בצורה של גלוסות ,מילים המוכרות כמילים
זרות לשפת הכתיבה האכדית או אף מסומנות ככאלה .על אף התיעוד המצומצם ,חשיבותן של המילים הללו למחקר
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הדיאכרוני גדול ,הי ות שנכתבו בכתב היתדות ההברתי ולכן מלמדות על המבנה ההברתי של המילים ,בעוד
שטקסטים בלשונות השמיות הצפון-מערביות מן האלף הראשון לפנה"ס נכתבו בכתב עיצורי בלבד (ראו להלן).
אוגריתית :אוגריתית ,המתועדת בטקסטים מן המאות ה 74-וה 73-לפנה"ס ,הייתה שפת העיר אוגרית ,עיר נמל
בצפון מערב סוריה .כתבי אוגרית ,בהם טקסטים מיתולוגיים ,תרמו רבות לחקר ספרות המקרא .באוגרית נתגלו
טקסטים בלשונות אחדות ,ושפת הכתיבה הסטנדרטית הייתה האכדית הפריפרית .על הבסיס הצורני של כתב
היתדות ההברתי -מילי פותח לכתיבת האוגריתית כתב עיצורי בדומה לכתב הכנעני והשמי הדרומי ,אשר בו 31
סימנים .תמורת הסימן אל"ף שבכתבים האלה ,הכתב האוגריתי מציג שלושה סימנים הברתיים ,שבהם תנועה לאחר
האל"ף .מילים בשפה האוגריתית משובצות אף כגלוסות בטקסטים אכדיים מאוגרית.

הכתב האוגריתי

ארמית :הארמית ,המתועדת לאורך קרוב לשלושת אלפים שנה ,מוכרת לנו ממגעיה עם העברית וכשפת היהודים
בתקופות מעצבות בחיי העם .אולם הארמית אינה דווקא שפה יהודית .ראשית תיעודה בארמית האפיגראפית
(המאות התשיעית והשביעית לפנה"ס) בכתובות מאתרים שונים בסוריה ובסביבתה .דיאלקט מקומי של הארמית בן
שמְַּאל (היום:
המאה התשיעית – אשר שמר על מאפיינים ארכאיים במיוחד – מתועד מן העיר העתיקה יַּאּודִי או ַּ
ירלִי) שבדרום מזרח טורקיה .הארמית הממלכתית (המאות השישית עד השלישית לפה"ס) הארמית החליפה
זנְּ ִצ' ְּ
את האשורית והבבלית כשפת היומיום במסופוטמיה ,ותפקדה כלינגוה פראנקה של המזרח התיכון הקדום ,ראשית
עם התפשטות האימפריה האשורית ואחרי כן ברחבי האימפריה הפרסית .הארמית הייתה שפת הדיבור והכתיבה של
אזורים נרחבים במזרח התיכון עד להחלפתה בידי הערבית עם כיבושי הערבים והתפשטות האיסלאם .הארמית
הייתה שפת הכתיבה של דוברי לשונות שונות ,ביניהם דוברי ערבית ,למשל בתרבות הנבטית .כתובות נבטיות
בארמית אכן מתעדות שמות ערביים ויסודות מן הלשון הערבית .בתרבות היהודית מתועדת הארמית כשפת קודש
וחול ,מן המקרא ,מן המגילות הגנוזות ,מתרגומי הארמית למקרא ,מהתלמוד הבבלי והארץ-ישראלי ,מן המדרשים,
ועוד הרבה .בתרבות הנוצרית ראויה לציון במיוחד הארמית הסורית – או כפי שהיא מכונה בדרך כלל :סורית –
המתועדת בכתבים דתיים נוצריים וחילוניים החל מן המאות הראשונות לספירה ואף לאחר החלפתה כשפת דיבור
על ידי הערבית .היום משמשת הארמית כשפת הדיבור בפי דוברים בשלושה כפרים בסוריה ,בדיאלקט שנקרא על
שם הכפר מעלולא ,וכן במרחב אזורי כורדיסטן ,אירן ,עירק וטורקיה .רבים מדוברי הארמית באזורים אלה היגרו
ממולדם ,ביניהם יהודים השומרים עד היום את הלשון הארמית שבפיהם גם בארץ .בדרום עירק ובאזורי אירן
הסמוכים נשתמרה הארמית בפי המנדעים ('מנדעית') ,כת גנוסטית 5,אשר עדיין מדוברת באירן בפי מעטים .שם
כולל ללשונות האלה הוא ארמית חדשה (.)Neo-Aramaic
כפי שברור מן הרשימה דלעיל ,גם "ארמית" – כמו "אכדית" – הוא שם כולל למשפחת לשונות שברוב או אף כל
תקופותיה כללה לשונות שונות זו מזו כדי כך שלא הייתה הבנה הדדית בין דובריהן.
הכתב הארמי ,שנשאל מאת הפיניקים ,נתפתח בכיוונים שונים על ידי קבוצות שונות שהארמית הייתה שפתם –
הראשונה או השנייה .בין היתר ,אומץ הכתב הארמי לכתיבת לשונות אחרות ,שמיות ולא שמיות .כך הוחלף הכתב

 5יוונית " gnosisידע ,חקר".
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העברי העתיק – שאף מוצאו הכתב הכנעני-פיניקי ,בכתב הארמי ,והוא הכתב שנתפתח במרוצת הדורות לכתב
העברי המשמש אותנו היום .הכתב הערבי אף הוא התפתח מן הכתב הארמי.

השוואת הכתב הפיניקי ,העברי והארמי (מתוך נוה ,ראשית התפתחותו של האלפבית ,עמ' )97

הלשונות הכנעניות:
כנענית עתיקה :כנענית עתיקה מתועדת בעיקר על ידי מכתבי אל-עמארנה ,אשר נתגלו בתל אל-עמארנה
שבמצרים ומכתבים בני התקופה ,הכתובים בלשון המערבת יסודות כנעניים בתכתובת אשר על פניה היא אכדית
וכתובה בכתב היתדות .כתובות אחדות דלות ממצא לשוני מתעדות כתב פיקטוגרפי (ציורי) באזורי כנען וסיני
('כתב פרוטו-כנעני' ו'כתב פרוטו-סינאי') ,ששימש לכתיבה באזורים אלה לפני התפשטות האלפבית הפיניקי.

ראשית התפתחות הכתבים האירופאים בהשוואה לכתב הפרוטו-כנעני (מתוך נוה ,ראשית התפתחותו של האלפבית ,עמ' )774
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פיניקית ופונית :פיניקית מתועדת בכתובות בכתב עיצורי בעיקרו שנתגלו באתרים לאורך חופיו המזרחיים של הים
התיכון ,בעיקר באזור לבנון של ימינו .הפונית היא השם הכללי שניתן לדיאלקטים הכנעניים המתועדים לחופי הים
התיכון באזורים המרוחקים מארץ המקור ואשר אליהם הגיעו יורדי הים הפיניקים .הפיניקים – שכתבם הושאל
לכתיבת לשונות אחרות – שמיות ולא שמיות – נחשבים משום כך כממציאי האלפבית .עם זאת ,יש דמיון בין
צורות האלפבית היווני הקדום לבין הכתב הפרוטו-כנעני.
עברית :העברית מתועדת החל מתקופת המקרא בטקסטים המקראיים ובכתובות בכתב העברי הקדום אשר נשאל –
כמו הכתב הארמי – מאת הפיניקים .טקסטים מאוחרים הם הטקסטים מתקופת הבית השני והמשנה כאשר העברית
עוד הייתה מדוברת ,ואחרי כן – עד סוף המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים – בתקופה בה העברית הייתה
בעיקרה שפה נכתבת .החל מראשית המאה העשרים העברית שינתה את מעמדה משפה שנייה לשפה ילידית והפכה
להיות שפה רשמית והשפה העיקרית של היהודים בארץ ישראל במדינת ישראל.

השוואת הכתב הפיניקי ,העברי והארמי (מתוך נוה ,ראשית התפתחותו של האלפבית ,עמ' )97

לשונות עבר הירדן המזרחי :כתובות אחדות מעבר הירדן המזרחי מתעדות דיאלקטים כנעניים אחדים אשר
ההתייחסות אליהן היא כאל לשונות נפרדות משום השוני שביניהן ומשום מקורותיהן הנבדלים .עיקר הממצא הוא
ממואב (ידועה בעיקר 'מצבת מישע') ומעמון .כתובות נוספות מן האזור ומאזורים סמוכים מעלים את שאלת השיוך
של השפות המתועדות בהן (עברית או ארמית).

מצבת מישע מלך מואב
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